
Forint lombard kölcsön Euró lombard kölcsön

Forint Euró

7,55 8,10

3MFt, 3 évre, folyósítási díj 1%, annuitásos 

törlesztéssel

11100 EUR-ra, 3 évre, folyósítási díj 1%, 

számlavezetési díj 2 EUR, annuitásos 

törlesztéssel

6,53 6,63

1 havi BUBOR 1 havi EURIBOR

Hitelkonstrukció teljes megnevezése

Devizanem

Futamidő (hónap)

Min. 3

Max. 36

Igényelhető 

kölcsönösszeg (Ft)

Min. 500 000 Ft

Max. A fedezet határozza meg.

Finanszírozás maximális 

aránya

Alapja A fedezet Bank által elfogadott értéke

Maximális mértéke (%) 90

Fedezet típusa
Standard vagy speciális (strukturált) bankbetét, a Sberbank által kibocsátott betéti okirat, 

Diszkont Kincstárjegy, Magyar Államkötvény, a Bank által forgalmazott befektetési jegy

Törlesztés jellemzői Törlesztés hónap 1 - jén; megegyezés szerinti visszafizetéssel

THM

THM (%)

A THM-hez kapcsolódó 

megjegyzések 

Kamat

Kamatozás típusa változó

Kamat éves mértéke (%)

Kamatbázis

Kamatozáshoz 

kapcsolódó egyéb 

megjegyzések

kamatperiódus: 1 hó;kamatbázis: a Bank által az adott termék esetében 2017. február 1 - 

jén alkalmazott referencia kamat.

Kamatváltoztatási, ill. kamatfelár-változtatási mutató
Forint alapú szerződésekesetén: (H0F) Fix felár;

Deviza vagy deviza alapú szerződések esetén: (D0F) Fix felár



Késedelmes 

teljesítéshez 

kapcsolódó díjak, 

költségek

2017.10.02

Folyósítási díj 1,0%, de legfeljebb 100 ezer forint

Szerződésmódosítási díj

Előtörlesztés díja nincs

Pénzügyi teljesítéssel 

nem járó 

szerződésmódosítás 

díja

nincs

Késedelmi kamat 

mértéke 

Az Adós a Szerződésből eredő tőketörlesztési- és kamatfizetési; illetve hiteldíj fizetési 

kötelezettségének esedékességkor nem tesz eleget; a késedelem idejére a lejárt tőke-; és 

kamattartozás; illetve egyéb hiteldíj tartozás után a jelen Szerződésben meghatározott 

ügyleti kamaton felül évi 6% (deviza esetén évi 2%) késedelmi kamatot köteles fizetni. A 

késedelmi kamatszámítás első napja a késedelembe esés napja; utolsó napja pedig a 

teljesítés / befizetés számlán történő jóváírását megelőző nap

Hitel felmondása, biztosítékok érvényesítése

A Bank jogosult a szerződés felmondására:

- az adós a szerződésből eredő fizetési kötelezettségeivel – így különösen: tőke, kamat, 

díjak, esetleges késedelmi kamat – legalább 1 havi törlesztőrészletnek megfelelő 

összegben 2 hónapon keresztül folyamatos késedelembe esett,

- az adós ellen végrehajtási eljárás vagy harmadik személyi zálogkötelezett, óvadéki 

kötelezett,kezes ellen csőd-, végelszámolás, kényszertörlési vagy felszámolási eljárás, 

illetve végrehajtás indul.

 - olyan esemény történik vagy olyan körülmény áll be, amely az adós adósságszolgálati 

képességét vagy annak jövőbeli kilátásait jelentős mértékben és kedvezőtlenül 

befolyásolhatja, és ezáltal az adós a Bankkal kötött szerződéséből eredő, jelenleg fennálló 

és jövőbeli kötelezettségeit nem lesz képes teljesíteni,

- az adós a szerződésben kötelezően vállalt kötelezettségeit nem teljesíti.

Kapcsolódó Hirdetmények Lombard kölcsön Hirdetménye


